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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أبرز امل�شكالت التي تعانيها الأ�رسة االردنية يف لواء
الكورة �شمال االردن ،ومعرفة �أثر بع�ض املتغريات كاجلن�س وتعليم الأب وحجم الأ�رسة
والدخل ،على نوعية امل�شكالت ،و�أجريت الدرا�سة على عينة غر�ضية مكونة من ()380
�أ�رسة من �أ�صل (� )15108أ�رسة تعي�ش يف اللواء ومت االعتماد على اداة اال�ستبانة التي
�أعدت خ�صي�صا ً لأغرا�ض جمع البيانات امليدانية.
وتو�صلت الدرا�سة اىل جمموعة من النتائج كان �أبرزها معاناة الأ�رس من امل�شكالت
االقت�صادية باملرتبة الأوىل ،ممثلة بغالء املعي�شة و�إرتفاع اال�سعار وحمدودية الدخل
يف ظل تزايد متطلبات �أعباء احلياة ،ويف املرتبة الثانية كانت امل�شكالت االجتماعية
واال�رسية ،ممثلة ب�ضعف �سبل التوا�صل والتفاعل بني �أع�ضاء الأ�رسة ،وم�شكالت
ال�سكن واعباء تعليم االبناء يف املدار�س واجلامعات ،و�شيوع بع�ض مظاهر التفكك
الأ�رسي كالعنف ،واخلالفات الزوجية واجليلية .ويف املرتبة الثالثة كانت معاناة الأ�رس
من امل�شكالت ال�صحية ،ممثلة بنق�ص اخلدمات ال�صحية ،وتف�شي اال�صابة بامرا�ض
خمتلفة .وبينت نتائج اختبار التباين عدم وجود فروق دالة اح�صائيا ً بني اال�رس يف نوعية
امل�شكالت تعزى �إىل اجلن�س �أو تعليم الأب� ،أو حجم الأ�رسة .فيما وجدت فروق دالة تعزى
�إىل دخل الأ�رسة ال�شهري.
الكلمات املفتاحية :الأ�رسة املعا�رصة ،املتغريات ،امل�شكالت الإجتماعية ،التغري االجتماعي.
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The Problems of the Jordanian Family in the North of Jordan
in the Light of Sociability Variable, District of
AlKoura: A Case Study
Dr. Yousef D. Al Khataybeh
Ajloun University College
Al Balqa Applied University

Abstract
The study aims at exploring most significant problems encountered by the
Jordanian family in the District of AlKoura, North Jordan. It also investigates
the impact of some variables such as gender, father’s education, family size
and income on types of problems. The study was conducted on a random
sample consisting of (380) families out of ( 15108) families living in AlKoura
District. A questionnaire was used as a tool to collect data.
The study reached a number of conclusions most importantly are: First:
High cost of living, high prices, limited income in the light of increased life
requirements. Second, social and family problems such as poor communication and interaction among family members, housing problems, cost of
school fees for children. Third, Families suffer from health problems such as
shortage in health problems and the spread of some diseases. Results of dissimilarity tests showed significant differences in relation to type of problems
attributed to gender, or father’s education or family size. Some significant
differences were found in relation to monthly family income.
Key words: Jordanian family, social problems, social change.
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مقدمـه

تعد الأ�رسة من �أهم امل�ؤ�س�سات الأجتماعية يف الوجود الب�رشي وهي �أرقى �آليه �صاغها

اخلالق عز وجل وتبناها االن�سان؛ لتكون اخللية الأوىل يف معمار املجتمع و�صريورته ،ودعامة

عمرانه وتقدمه .نظرا ً لوجودها الدائم وامل�ستمر مكانيا ً وزمانياً ،ولأهميتها الق�صوى يف حياة
الإن�سان واملجتمعات ،نالت الكثري من الدرا�سات والأبحاث العلمية ،وحظيت برعايه خا�صة من

قبل املتخ�ص�صني يف جمال العلوم الإن�سانية والإجتماعية ،ويف جمال علم االجتماع لدرجة
�أ�صبح هناك فرع خا�ص بها يدعى علم االجتماع الأ�رسي.

اليوم يزداد احلديث بكرثة عن امل�شكالت والتحديات التي تتعر�ض حياة الأ�رسة املعا�رصة نتاج

�أزمة املتغريات املجتمعية وال�صناعية والتكنولوجية ،فالواقع االجتماعي اخلارجي اليوم �أ�صبح

يقف معاديا للأ�رسة نتيجة طغيان القيم املادية على عقول الأفراد وب�صورة حتول دون حتقيق
الإ�شباع املادي والنف�سي والعاطفي واالجتماعي ،فم�شكالت الإ�سكان وم�ستوى املعي�شة،
ونفقات التعليم وال�صحة واخلدمات االجتماعية ،وامل�ستلزمات االقت�صادية املختلفة ،وفقدان
الأمن االقت�صادي �أ�صبحت م�صدرا ً لإنحراف الأ�رسة عن الو�ضع ال�سوي والطبيعي (اجلوالين،

 ،)2004وم�شكالت التفكك الأ�رسي كالطالق وال�رصاع والعنف اال�رسي ،والأدمان ،واجلنوح
وغريها ،م�شكالت متعددة ومت�شعبة وتختلف من �أ�رسة �إىل �أخرى ومن جمتمع �إىل �آخر وهي

تت�أثر �إىل حد كبري بامكانيات املجتمع االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وبالعوامل الداخلية

واخلارجية معا ً (ر�شوان )2003 ،واليوم قيام �أ�رسة �سليمة معافاة من امل�شاكل والتعقيدات،
حاجة اجتماعية ما�سة يف ع�رص مليء بال�ضغوطات يف خمتلف ميادين احلياة ،مما ي�ضمن قيام

�أ�رسة هانئة ،ومتما�سكة �أ�سا�سها التعاون ،والتكامل ،والت�ضحية ،يف �سبيل حتقيق الأهداف

امل�شرتكة ( .)Riley, 1994لذا فان درا�سة هذه التحديات وامل�شكالت التي تواجه الأ�رسة
االردنية من الدرا�سات املهمة للوقوف على واقع تلك امل�شكالت ونوعيتها وا�شكالها �أمال ً يف

معاجلتها واحلد من مرتتباتها ال�سلبية حتى تبقى اال�رسة لبنة قوية متما�سكة وقادرة على

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
القيام بوظائفها وادوارها بوجه مالئم ،وقاعدة قوية ينطلق منها الفرد اىل املجتمع ب�أف�ضل
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�إعداد.

يعــرف ) (Ogburn & nimkoff, 1968الأ�رسة :ب�أنها رابطة زوجيه (بني الزوج والزوجة

واالبناء) �أو رابطة الدم ( بني الآباء والأبناء والأقارب) يعي�شون يف بيت واحد ويحيون حياة

اقت�صادية م�شرتكة ،وهي نظام عاملي دائم الوجود كان وما زال م�ستمر .كما تعرف بانها
جماعة اجتماعية يرتبط اع�ضا�ؤها ببع�ضهم عن طريق روابط الدم �أو الزواج �أو التبني.

معظم الكتابات ال�سو�سيولوجية املعا�رصة تقر �أن الأ�رسة كغريها من الأن�ساق قد تعر�ضت

جلملة من التحوالت ،طر�أت على بنائها ووظائفها ,وكذلك القيم والأدوار والعالقات ،والعمليات

االجتماعية التي حتتوي عليها ،كما �أثبتت �أن جممل هذه التحوالت تعود �إىل جمموعة من
التغريات املجتمعية ال�شاملة ملختلف البنى االجتماعية ،والثقافية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية،

كذلك ال�صناعية والتكنولوجية حيث تطور و�سائل الإعالم واالت�صال احلديثة وانت�شار
ا�ستخداماتها الوا�سع ،وتزايد ن�سب التعليم والتعليم العايل يف املجتمع واحلركة املعمارية

الن�شطة ،وتطبيق م�شاريع اال�صالح االقت�صادية ،واخل�صخ�صة ،وحرية اال�ستثمار والهجرات
املتتالية من فل�سطني اعوام  48و  67وعودة من كانوا يعي�شون يف اخلليج العربي بعد عام
 ،1990واحلراك ال�سكاين الذي جاء من لبنان ،والهجرات الآخرية من العراق ،باال�ضافة اىل تدفق

مئات االلوف من االيدي العاملة امل�رصية ،ومن دول اخرى.

وقد كان لهذه املتغريات �آثارها املبا�رشة وغري املبا�رشة على الدولة ،واملجتمع والأ�رسة يف الأردن.

وال يزال املجتمع الأردين يتحمل خملفات هذه املتغريات التي جعلته �أمام حتديات اقت�صادية،

واجتماعية ،وثقافية وا�سعة من �أبرازها منو التفاوت الطبقي واملعي�شي الكبري ،و�سوء توزيع

الرثوة والدخل ،وتفاقم ن�سب وم�شكالت البطالة ،والفقر بني اال�رس االردنية ،وتزايد حجم
امل�شكالت االجتماعية بروزا ً وانت�شارا ً مثل :التفكك الأ�رسي ،والطالق ،واجلرمية ،وا�شكال �أخرى

كاالنحراف ،واالحداث والت�سول والت�رشد ،وعمالة الأطفال ،والتطرف والعنف الأ�رسي ،والف�ساد
ب�أ�شكاله املختلفة ،وعدم ا�ستقرار املواطن االردين ،وفقدانه ال�شعور باالمنني االقت�صادي

واالجتماعي معاً .كما �ساهمت هذه الظروف وغريها يف ت�سارع وترية التغري الثقايف ،فظهرت

حتوالت يف املنظومة القيمية واملعيارية ،وامتزاج القدمي واحلديث معاً ،ومنو قيم واعراف وتقاليد
حديثه ،وبروز م�سلكيات جديده مل تكن م�ألوفة باملجتمع الأردين ،مما �شكلت نوعا ًَ من الفو�ضى

املعيارية.
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ب�إختالف البيئة الإجتماعية واجلغرافية ومنط املعي�شة ال�سائد (العزة ،)2000 ،فلم تعد اال�رسة
اليوم �أ�رسة تقليدية كبرية بحجمها ،متما�سكة بعالقاتها الداخلية واخلارجية ،مرتبطة بحب

االر�ض ،ي�سودها تق�سيم عمل منظم بني الزوج والزوجة ،الأب ميثل را�س الهرم وحمور القوة
وامللكية ومركز الطاعة ،والزوجة تابعة لزوجها ،غالبا ً ما ترتكز واجباتها على الأعمال املنزلية،
وبع�ض االعمال املحدودة خارجياً ،بينما يرتكز عمل الزوج لي�شمل االطار العام خارج املنزل ،ومل

تكن الطفولة مرحلة للعب و�إمنا مرحلة لتعلم الأ�شغال ال�شاقة التي ي�ستطيع الفرد من
خاللها التنقل يف امليادين احلياتية املختلفة .والزواج كان مرتبا ح�سب امل�ستويني االقت�صادي
واالجتماعي ولي�س اختياريا ،بنا ًء على التقارب بني اال�رستني يف الأو�ضاع املادية واالجتماعية.

وحتولت اال�رسة االردنية من النمط املمتد اىل النمط النووي ،وتغري دور الأب يف الأ�رسة

و�ضعفت �سلطته ومكانته ،وازدادت النزعة الفردية بني االع�ضاء وبات املنزل مكانا لتناول

الطعام والنوم فقط ،وانخف�ضت معدالت اخل�صوبة ،وتفككت العالقات القرابية ،ومل تعد
الأ�رسة وحدة انتاجية بل �أ�صبحت وحدة ا�ستهالكية ،وانح�رست اهمية كبار ال�سن ومكانتهم،

�إنها طائفة قد جندها يف �أ�رس املجتمعات ال�صناعية واحل�رضية ب�شكل �أعمق من �أ�رس املجتمعات
الريفية ،والبدوية التي ما زالت حتتفظ بع�ض ال�شيء ببع�ض تلك املوا�صفات لبعدها عن

املتغريات ،ومتانة املعايري والأعراف الثقافية يف عقول الأفراد.

ويف زخم التطورات املعا�رصة ،باتت الأ�رسة تعاين من فقدانها لأغلب الوظائف التي

كانت تقوم بها (بريي ،)1998 ،كالوظيفة االقت�صادية ،ومنح املكانة االجتماعية ،والوظيفة
التعليمية ،ووظيفة احلماية ،والوظيفة الدينية ،والرتفيهية ،مما جعلها �أ�رسة مفككة،

ومتقوقعة والدليل هو زيادة عدد الأ�رس املنهارة ب�سبب الطالق (اخلويل .)1995 ،وارتفاع �سن

الزواج لكل من الذكور والإناث ،وظواهر العنو�سة ،والعزوبة املتف�شية يف جمتمعاتنا املعا�رصة
و�شيوع �أمناط م�ستجدة من عمليات التفاعل ،والعالقات غري املنظمة بني الإفراد ،وبروز ظواهر
جديدة و�أمرا�ض بيولوجية ،واجتماعية مل تكن م�ألوفة خا�صة يف جمتمعاتنا العربية ،كالزواج
العريف وامل�ؤقت ،واملتعة ،وتعدد العالقات غري ال�رشعية التي �ساهمت يف بروز �أمرا�ض كالإيدز
والإدمان على املخدرات والت�رشد من العائلة ،واعتناق الأبناء لأفكار جديدة ومو�ضات ،وتقاليد

مل تكن م�ألوفة من قبل ،تتعار�ض مع قيم الثقافة العامة.

بحدود علم الباحث ال يوجد درا�سات ميدانية �شاملة مل�شكالت الأ�رسة يف جمتمع حملي يف

الأردن ،علما بانه يوجد درا�سات تناولت �أنواعا ً من هذه امل�شكالت ب�شكل منف�صل مثل العنف،
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والأحداث ،والت�سول ،والفقر وعمل املر�أة ،والطالق وغريها الكثري ممن تو�صلت �إىل حقيقة مفادها
هذه الدرا�سات:

درا�سة املعمري ( )2005درا�سه بعنوان "عمل الزوجة و�أثره على �أو�ضاعها الأ�رسيه يف مدينة

م�سقط" على عينة ع�شوائية من الزوجات العمانيات العامالت يف القطاعني العام واخلا�ص

بلغت ( )400زوجة عاملة ما يعادل ( )%5.5من املجموع الكلي ملجتمع الدرا�سة ،وكان من
بني النتائج املهمة وجود عالقة قوية بني عمل الزوجة خارج املنزل وح�صول بع�ض امل�شكالت
الأ�رسية واالجتماعية منها �ضعف العالقات االجتماعية بالآخرين ،فما يقارب ن�صف العينة

لي�س لديهن الوقت الكايف لزيارة الأهل والأقارب ،و�رصاع الدور و�صعوبة توفيق الزوجة العاملة
بني ادوارها يف العمل خارج البيت وداخله مما ا�ضطرها اال�ستعانة باخلدم للقيام باعمال

املنزل وتربية االبناء� ،إ�ضافة اىل �شعورها الدائم ب�أنها غري قادرة على تلبية متطلبات البيت
ٍ
كاف .وبينت نتائج الدرا�سه �أن للعمل �آثارا ً �سلبية على �صحتهن اجل�سمية والنف�سية
ب�شكل

كال�شعور بالإرهاق ال�شديد ،وعدم كفاية الوقت املخ�ص�ص للراحة .و�ضمنت الباحثه تو�صيات
ميكن �أن ت�سهم يف حت�سني الأو�ضاع الأ�رسية بالن�سبة للزوجة العاملة.

ومن �أخطر التحديات التي تواجه الأ�رسة الأردنية ،م�شكلة التفكك الأ�رسي ،كالطالق

وانحراف الأحداث وال�رسقة واجلرمية ،وال�رصاعات الأ�رسية� .إذ ي�ؤدي التفكك الأ�رسي �إىل �إنهيار

الوحدة الأ�رسية ،وانحالل بناء االدواراالجتماعية .ولعل بع�ض الدرا�سات �أكدت ال�سبب الرئي�سي
للطالق هو اخلالفات العائلية التي كانت �سببا حلوايل ( )%97من وقوعات الطالق ،التي كانت
تكرث بني الن�ساء يف الفئة العمرية � 27-18سنة وبن�سبة و�صلت �إىل ( %60تقرير �أو�ضاع املر�أة

الأردنية .)2007 ،فيما تفاقمت ن�سب الطالق بعد ارتفاع حاالت اخللع يف املجتمع الأردين

�سنة تلو الأخرى ،فقد كان عددها  570حالة عام  2002وارتفعت �إىل  739حالة خلع يف عام
 ،2003ثم ارتفعت �إىل  1003حالة عام  .2004فيما �سجلت العا�صمة عمان رقما قيا�سيا يف

ن�سب ق�ضايا اخللع مقارنة مبناطق �أخرى يف الأردن( .دائرة قا�ضي الق�ضاه ،)2006 ،ومن �أ�شكال
التفكك الطــالق العاطفي �أو الروحي الذي بات يطرق ابواب العالقات الزوجية ب�شكل غري

م�سبوق ،فهناك كثري من الأزواج والزوجات يعي�شان معا ً حتت �سقف واحد وهم يف حالة

انف�صال روحي تام وبدون اي تفاعل وتوا�صل بينهم .ال�شيء غري املدرو�س علميا ً واجتماعيا ً
ويجب االهتمام به.

ويورد لنا املزاهرة ( )2007بع�ض العوامل التي تواجه الأ�رسة املعا�رصة ،ممثلة بعدم توفر
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الأ�رسة املعا�رصة باتت تعي�ش و�سط ازمة من التغريات املعقدة التي تهدد وحدتها وحياتها .ومن
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املقومات الإقت�صادية الأ�سا�سية ملعي�شة الأ�رسة ،و�إختالف الأفق الثقافية ،للزوجني و�إختالف
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املعايري املتعلقة بالدين ،والأخالق ،و�آداب ال�سلوك ،وظهور االمرا�ض ال�صحية والنف�سية

والع�صبية ،وغريها من االمرا�ض املزمنة عند بع�ض �أع�ضاء اال�رسة مما ي�ؤثر على كيانها ،وعدم
الوفاء واالخال�ص ،والو�ضوح ،وال�صدق يف العالقات الزوجية نتيجة اجلهل وعدم الإدراك.

وت�شكل االو�ضاع االقت�صادية م�شكلة امل�شكالت امام الأ�رسة حيث انخفا�ض م�ستوى

الدخل وغالء املعي�شة ،وانعكا�سات الأزمة االقت�صادية� ،إذ ت�ؤثر وحتول دون �إ�شباع احلاجات

الأ�سا�سية لأفراد الأ�رسة� .سيما ن�سبة الأ�رس االردنية التي تعاين الفقر املدقع تقدر ب%66
و %21تعاين من فقر مطلق ولعل من �أبرز املظاهر ال�سلبية للفقر هو عجز الزوج عن الإنفاق
على الأ�رسة وحتقيق متطلباتها و�إ�شباع حاجات �أفرادها وتامني م�ستلزماتها .وت�شري بع�ض

الدرا�سات �إ�ضافة �إىل الفقر ،ارتفاع معدالت البطالة يف املجتمع الأردين مما له كبري الأثر على
امل�ستوى املعي�شي للأ�رس التي تعاين من ارتفاع ن�سب البطالة بني �أع�ضائها ،وهذا ينعك�س يف

والدة م�شكالت �أخرى كت�أخري �سن الزواج بني املتعطلني والفقراء وانخفا�ض امل�ستوى املعي�شي،

ونوعية ال�سكن وعلى تعليم الأبناء ونوعية التعليم نتيجة عدم قدرت الأ�رسة عن تامني

تكاليف ذلك (النجداوي.)2001 ،

وبهذا اخل�صو�ص ك�شفت درا�سة �أجنبية ل ( )Joed Wray, 1971عن وجود عالقة قوية

بني و�ضع الأ�رسة االقت�صادي وتدين م�ستوى دخلها املادي وبني ظهور م�شكالت �أ�رسية م�ؤثرة
ب�صحة الأ�رسة وعلى رفاهيتها و�سعادة �أع�ضائها والأطفال فيها ،كما ي�ؤدي فقر اال�رسة اىل
زيادة فر�ص املر�ض مبا يف ذلك �سوء التغذية وزيادة معدالت الوفيات ،ونق�ص يف �إ�شباع معظم

االحتياجات ،وحتى على م�ستوى تعليم وذكاء �أبنائها.

وتزداد هذه امل�شكالت حدة عند الأ�رس التي تر�أ�سها امر�أة ,حيث و�صلت هذه الفئة يف املجتمع

الأردين كما جاء يف تقرير �أو�ضاع املر�أة الأردنية ( ,)2007اىل  %34ن�سبة الأ�رس التي تر�أ�سها املر�أة،
وهذا ي�ؤ�رش من جهة �أخرى على ات�ساع دائرة التفكك يف رابطة الزواج �إما بالطالق �أو بالرتمل

�أو الغياب الطويل والهجرة ،فبعد �إن كانت املر�أة الأردنية تر�أ�س �أ�رسة واحدة من بني (� )11أ�رسة

يف عام � 1979أ�صبحت اليوم املر�أة تر�أ�س �أ�رسة على الأقل من �أ�صل (� )8أ�رس.

ويف تقرير تقييم الفقر يف االردن حزيران ( )2006الذي �أعده البنك الدويل بالتعاون مع وزارة

التخطيط تبني معانات كثري من الأ�رس االردنية التي تعاين من الفقر �سيما عند الأ�رس التي
ترا�سهن الن�ساء والبالغة ن�سبتهن ( )%10يف االردن ,ومن �سائر هذه الأ�رس وجد �أن لدى الن�ساء
املطلقات ن�سبة فقر �أعلى مما لدى املتزوجات والأرامل وتبلغ ن�سبة الفقر لدى املنف�صالت عن

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ازواجهن ( )%37هذا م�ؤ�رش على العالقة الطردية بني الفقر والطالق لدى الن�ساء و�أ�رسهن.
بلغت  %13.3من جمموع حاالت الطالق لذلك العام يف كافة املحافظات.

ويف درا�سة ال�صقور (� )2003أثار التفكك الأ�رسي على النظام االجتماعي العام� ،أجريت

على عينة بلغ حجمها � 200أ�رسة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن غالبية �أ�رس العينة تعاين من

التفكك الأ�رسي ال�شديد جدا ً والذي يبدو ت�أثريه كان �سلبيا ً ب�شكل كبري جدا ً على طبيعة
احلراك االجتماعي والأمن االجتماعي والوطني ،وعلى الروح املعنوية للمواطنني وعلى النظام
االقت�صادي والأ�رسي ،وكان الطالق والإدمان على الكحول واملخدرات ،و�سجن �أحد الوالدين من
�أخطر �أ�شكال التفكك التي ثبت لها ت�أثريات �سلبية على كافة نظم املجتمع ،وعلى زيادة ن�سب
الظواهر ال�سلبية واالفراد املعتلني يف املجتمع كالت�رشد والبطالة واجلنوح والعزوبة والعنو�سة
والفقر وتوتر العالقات اال�رسية وتزايد حجم العنف ،ناهيكم عن ت�أثريتها الكبرية املمثلة
با�ستنزاف املوارد املختلفة نتيجة تزايد احلاجة امللحة الن�شاء وتطوير م�ؤ�س�سات جمتمعية

اجتماعية وقانونية و�صحية و�إيوائية �أ�صبح توافرها مطلوبا ً �أكرث من قبل ملواجهة ذلك.

وتو�صلت درا�سة مقدادي وعد�س (املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة) عام  2002بعنوان

م�رشوع البحث النوعي لتحديد الق�ضايا وامل�شكالت الأ�رسية ذات الأولوية ،بهدف مواجهتها،

على عينتني من الأ�رس ذاتها ،و�أخرى من اخلرباء .وتبني �أن العنف الأ�رسي يعد بالدرجة الأوىل
من امل�شكالت امللحة ،وال�شعور بال�ضيق والتوتر يف العالقات داخل الأ�رسة ،مبعنى التفكك

العالئقي الأ�رسي من �أهم امل�شكالت التي تواجه الأ�رسة املعا�رصة.

وبينت درا�سة القي�سي والعمو�ش ( )1997بعنوان اخل�صائ�ص البنيوية للأ�رسة جنوب االردن-

درا�سة ميدانية للواء عي ،على عينة ع�شوائية قوامها (� )250أ�رسة ،وكان من نتائجها معاناة

الأ�رس من كرب حجمها وتدين التعليم ،والزوج الداخلي .وبينت من م�شكالتها تعدد الزوجات،

والطالق ،وتف�شي الأمية بني �أرباب الأ�رس.

تناولت الدرا�سات ال�سابقة م�شكالت متنوعة لها عالقة وطيدة بالأ�رسة كالتفكك الأ�رسي

والعنف و�سوء االو�ضاع االقت�صاية ،واالنحراف والفقر وغريها ،ومن الوا�ضح �أن كل درا�سة

تتناول م�شكلة واحدة فقط من امل�شاكل الأ�رسية ب�شكل منفرد وال يوجد درا�سة �شاملة بينت

لنا ما �أهم هذه امل�شكالت و�أكرثها انت�شارا ً عند الأ�رس ،وبيان كيف يرتب االفراد م�شكالتهم
تبعا للأولوية واحلاجة امللحة ،فجاءت هذة الدرا�سة بنهج واهداف خمتلفة عما �سبقها يف

هذا املجال كما �أخذت جمتمعا ً حمليا ً كبريا ً مل يدر�س من قبل وبعيدا ً عن اهتمام الباحثني.
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ويبني تقرير �أو�ضاع املر�أة الأردنية� ،إن وقوعات الطالق التي كانت لأ�سباب اقت�صادية ومالية
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م�شكلة الدرا�سة
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تتحدد م�شكله هذه الدرا�سه يف بيان �أبرز امل�شكالت التي تعاين منها الأ�رسة االردنية يف

لواء الكورة وعالقة ذلك ببع�ض املتغريات االجتماعية كاجلن�س والدخل االقت�صادي وحجم
الأ�رسة وم�ستوى تعليم الأب� ،إ�ضافة �إىل حتديد نوعية هذه امل�شكالت وح�رص مظاهرها �سواء

�أكانت �إقت�صادية �أم ثقافية �أم �إجتماعية و�أ�رسية �أم �صحية �أم نف�سية ،حيث تفيد احلقائق
العلمية �أن الأ�رسة يجب �أن حتظى وعلى الدوام بالدرا�سات والأبحاث الإمربيقية ملختلف �أبعادها

وحماورها وبني كل فرتة زمنية و�أخرى؛ فالوقوف على واقع حال امل�شكالت التي تعاين منها
وعالقة تلك امل�شكالت ببع�ض املتغريات املحيطة بها م�س�ألة تعد غاية يف الأهمية اذ تتيح
للباحثني و�صناع القرار مقومات القدرة على اتخاذ الإجراءات الالزمة لو�ضع اخلطط املنا�سبة

للتدخل يف حلحلة م�شكالتها ومعاجلتها.

يجمع �أغلب الباحثني يف املجال االجتماعي والأ�رسي على �أنه من النادر �أن تكون حياة الأ�رسة

كاملة طوالة فرتات حياتها ،فكثري من الأحداث التي تتعر�ض لها الأ�رسة ت�ؤدي �إىل حدوث
�أزمات وم�شكالت منها ما هو داخلي داخل كيان الأ�رسة ومنها ما له عالقة بالأحداث والبيئة

اخلارجية ،مما ت�شكل حتديات وحتتاج لإمكانات كبرية ملواجهتها (الكندري.)2005 ،

من جهة �أخرى �إن الدرا�سات التي تدور حول مو�ضوع م�شكالت الأ�رسة يف جمتمع الدرا�سة

حتديدا ً معدومة يف حدود علم الباحث ،كما هو حال ندرة الدرا�سات ال�شمولية لتحديات الأ�رسة
ب�شكل عام يف املجتمع الأردين ،لذا ف�إن هذه الدرا�سة �ستغذي املكتبة املحلية ،والعربية يف

هذا املجال �سيما �أنها �ست�ضع �أبرز امل�شكالت اال�رسية يف اللواء بني ايدي امل�س�ؤولني وا�صحاب
القرار �أمال ً بالتحرك ملعاجلتها.

�أهمية الدرا�سة

ت�أتي الأهمية النظرية للدرا�سة من كون الأ�رسة ت�شكل امل�ؤ�س�سة الأوىل التي ين�ش�أ فيها

الفرد ومتار�س ت�أثريا ً مبا�رشا ً على حياته و�شخ�صيته و�سلوكه .لذلك نالت �أهمية كبرية عند كثري
من التنظيمات االجتماعية الر�سمية وغري الر�سمية بهدف العمل على رعايتها ورفع م�ستوى

حياتها وبنائها ودميومتها على �أ�س�س �سليمة لتكون خلية ناجحة بوظائفها وم�ساهمتها يف

املجتمع العام ،ولهذا ت�شكلت العديد من اجلهات وامل�ؤ�س�سات املخت�صة بالأ�رسة كاملجل�س
الأعلى ل�ش�ؤون الأ�رسة الأردنية ،و�أق�سام وم�ؤ�س�سات عديدة خمت�صة بالأ�رسة تتبع لوزارة التنمية

االجتماعية .وم�ؤ�س�سات �أخرى تتبع للمجتمع املدين واملنظمات الدولية التي تهتم ب�شكل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كبري باملعرفة عن �أو�ضاع الأ�رسة من خمتلف االبعاد

م�شكالت اال�رسة الأردنية يف لواء الكوره حتديدا ً وبيان �أبرز هذه امل�شكالت و�أ�شكالها املختلفة
و�أكرثها خطورة على الأ�رسة يف جمتمع حملي كهذا كبري بعدد �سكانه �إذ يعي�ش فيه ()90486

مواطنا ً اردنيا ً ح�سب �إح�صائيات دائرة الإح�صاءات العامة للعام ( 2008االح�صاءات العامة،

 )2008وهو جمتمع ذو موا�صفات جغرافية واجتماعية واقت�صادية وثقافية مميزة من خمتلف
النواحي وجدير بالدرا�سة واالهتمام� ،سيما وجود ندرة وا�ضحة يف الدرا�سات امليدانية لهذا

املجتمع ب�شكل عام وحول امل�شكالت الأ�رسية حتديدا ً يف لواء الكورة ب�شكل خا�ص .لذا فالنتائج
املتعلقة بنوعية امل�شكالت و�أ�شكالها الأكرث �أنت�شارا ً عند الأ�رس الأردنية تفيد املهتمني بهذا

املجال يف و�ضع ا�سرتاتيجيات �إ�صالحية وعالجية لتحديات الأ�رسة الأردنية.

�أهداف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف على �أبرز امل�شكالت الأجتماعية للأ�رسة االردنية يف لواء

الكورة ،ومعرفة فيما �إذا وجدت فروق يف نوعية امل�شكالت،عند الأ�رس تعزى �إىل اجلن�س وتعليم

الأب وحجم الأ�رسة ودخلها ال�شهري.

�أ�سئلة الدرا�سة

ت�سعى الدرا�سة لالجابة عن الت�سا�ؤالت الأتيه:

 -1ما هي �أبرز امل�شكالت االجتماعية واال�رسية التي تعانيها الأ�رسة االردنية يف لواء الكوره؟
 -2ما هي �أبرز امل�شكالت الأقت�صادية التي تعانيها الأ�رسة؟
 -3ما هي �أبرز امل�شكالت ال�صحية التي تعانيها الأ�رسة؟

 -4ما هي �أبرز امل�شكالت النف�سية التي تعانيها الأ�رسة؟

 -5هل هناك فروق يف نوعية امل�شكالت التي تعانيها الأ�رسة تعزى اىل اجلن�س وتعليم الأب

وحجم الأ�رسة ودخلها ال�شهري؟

منهجية الدرا�سة (الطريقة والإجراءات)
منهج الدرا�سة

املنهج املتبع يف هذه الدرا�سة هو منهج امل�سح االجتماعي بالعينة� ،إذ يعد �أحد �أهم
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بينما ت�أتي الأهمية التطبيقية لهذه الدرا�سة يف كونها تلقي ال�ضوء على درا�سة
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املناهج املتبعة يف العلوم االجتماعية والإن�سانية� ،إذ ميكن من خالله الك�شف عن العالقات
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القائمة بني �أبعاد الدرا�سة ومتغرياتها ،كما مت اختيار عينة من الأ�رس التي ت�شكل جمتمع

الدرا�سة ،لغاية احل�صول على البيانات املتعلقة مب�شكالت الأ�رسة الأردنية التي تعي�ش يف لواء
الكورة الواقع جنوب غرب مدينة اربد.

جمتمع الدرا�سة

يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع الأ�رس الأردنية التي تعي�ش يف لواء الكورة والبالغ عددها

(� )15108أ�رسة ،فيما يبلغ عدد ال�سكان الذين يعي�شون يف هذا اللواء ( )90486مواطنا ً ح�سب

اح�صائيات دائرة الإح�صاءات العامة للعام  ،2008وي�شكل جمتمع الدرا�سة (لواء الكورة) من

�أكرب االلوية التابعة ملحافظة اربد من حيث عدد ال�سكان وميكن تعميم تلك اخلا�صية على
م�ستوى اململكة االردنية.

عينة الدرا�سة

لدرا�سة امل�شكالت الأ�رسية يف �شمال الأردن ويف لواء الكورة حتديدا ً مت اختيار �أفراد عينة

الدرا�سة بالطريقة الغر�ضية وتكونت من (� )380أ�رسة بن�سبة و�صلت اىل  %2.5من جمموع
الأ�رس موزعة على عدد من القرى التابعة للواء وبعد ح�رص الأ�رس لعينة الدرا�سة مت ا�ستق�صاد

�أرباب الأ�رس ذكورا ً و�إناثا ً للأجابة على �أ�سئلة اال�ستبانة.

�أداة الدرا�سة

تقوم الدرا�سة على �أداة الأ�ستبانة ك�أداة رئي�سة جلمع البيانات امليدانية وقد قام الباحث

بت�صميمها مبا يحقق اهداف الدرا�سة و�أغرا�ضها ،وحتتوي على عدة حماور وجماالت تعك�س
ت�سا�ؤالتها ،منها حول اخل�صائ�ص االجتماعية ملفردات جمتمع الدرا�سة ،و�أخرى حول امل�شكالت

االجتماعية واالقت�صادية وال�صحية وغريها ،وتنوعت الأ�سئلة ليكون بع�ضها مغلقة و�أخرى
مفتوحة لرتك حرية التعبري وابداء الر�أي عند املبحوثني ،و�صممت بطريقة مت مبوجها مراعاة عدة

جوانب �أبرزها :تغطية خمتلف جوانب املو�ضوع املدرو�س ،وتعك�س ت�سا�ؤالت و�أهداف الدرا�سة

الرئي�سة التي �أجريت الدرا�سة من �أجلها.

املفهوم الإجرائي /امل�شكالت الأ�رسية

هي كل ما تعانيه وتدركه وتقرره الأ�رسه الأردنية التي تعي�ش يف لواء الكورة على �أنه م�صدر

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�إزعاج وقلق حلياتها وحياه �أع�ضائها وانحراف عن الو�ضع الطبيعي ،واعرتافها بعدم القدرة

ال�صحية �أو الثقافية �أو الأ�رسية.

�صدق الأداة

متت عملية حتكيم �أداة الإ�ستبانة من قبل خم�سة من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني يف علم

االجتماع واخلدمة االجتماعية ،ومن لهم خربة يف جمال ت�صميم �أداوات الدرا�سات امليدانية .ومت
�إعداد  45ا�ستبانة لإختبار مدى م�صداقيتها ميدانيا ً وللتعرف على طريقة الإجابة عليها من
قبل املبحوثني ،ويف �ضوء ذلك �أجرى الباحث بع�ض التعديالت على بع�ض الت�سا�ؤالت ،وعدت

الإجراءات ال�سابقة �صدقا ً ظاهريا ً للآداة.

ثبات �أداة الدرا�سة

للتحقق من ثبات الأداة مت مقابلة � 45أ�رسة وتعبئة الإ�ستبانات ،ومت �إعادة تطبيق الأختبار

بعد مرور �أ�سبوع من التطبيق الأول ولوحظ وجود تطابق كبري يف طريقة الإجابة ويف النتائج

لكال االختبارين ومت احت�ساب معامل �إرتباط بري�سون للإجابات ،وبلغت القيمة ( ،)0.86وهي من

املعدالت املقبولة لأغرا�ض الدرا�سة و�أهدافها.

املعاجلة الإح�صائية

�أعتمدت الدرا�سة على �إدخال البيانات با�ستخدام برنامج الرزمة الإح�صائية للعلوم

الإجتماعية ( ،(SPSSوا�ستخدم الإح�صاء الو�صفي املمثل يف التكرارات والن�سب املئوية

واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،وذلك لو�صف خ�صائ�ص �أفراد عينة الدرا�سة،
وو�صف طبيعة م�شكالت الأ�رسة ،واختبار حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAملتغريات الدرا�سة

لك�شف العالقات الأرتباطية بني املتغريات امل�ستقلة مثل (اجلن�س ،تعليم االب ،م�ستوى

الدخل ،حجم الأ�رسة) وبني املتغريات التابعة (م�شكالت الأ�رسة الأردنية) ،وحدد م�ستوى الداللة
الإح�صائية بـ ()%0.050؛ ف�أقل يعني وجود فروق دالة �إح�صائياً.

عر�ض نتائج الدرا�ســة ومناق�شتها

اخل�صائ�ص الدميغرافية لأفراد عينة الدرا�سة :للتعرف على �أبرز اخل�صائ�ص االجتماعية

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

على تلبية �إحتياجاتها واحتياجات �أع�ضائها يف اي من املجاالت االقت�صادية �أو االجتماعية �أو
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واالقت�صادية والدميوغرافية والتعليمية ذات العالقة ب�أفراد عينة الدرا�سة ،مت احت�ساب التكرارات

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

والن�سب املئوية وكانت على النحو االتي:

بالن�سبة للجن�س :تو�ضح بيانات اجلدول رقم ( )1التوزيع الن�سبي لأفراد عينة الدرا�سة

ح�سب متغري اجلندر/اجلن�س ،فيالحظ �أن الذكور الأزواج الذين متت مقابلتهم ي�شكلون ما
ن�سبته (� ،)%53.7أما الإناث الزوجات اللواتي متت مقابلتهن ،في�شكلن ما ن�سبته ( ،)%45.3حيث

يظهر تزايد ن�سبة حجم الذكور �أكرث من الإناث ويعود ذلك لكونها عينة من نوع الغر�ضية

روعي فيها التمثيل اجلندري.

اجلدول رقم ()1
ميثل توزيع افراد عينة الدرا�سة تبعا ً للخ�صائ�ص الدميجرافية
الن�سبة املئوية
التكرارات
امل�ستويات
املتغريات
%53.7
204
ذكر
اجلن�س
%46.3
176
�أنثى
%9.5
36
امي
%17.9
68
ا�سا�سي
%40.2
153
ثانوي
م�ستوى تعليم االب
%22.4
85
بكالوريو�س  /دبلوم
%10
38
ماجتري  /دكتوراه
%10.5
40
من  3 -1افراد
%37.1
141
من  6-4افراد
عدد �أفراد الأ�سرة
%34.2
130
من  9-7افراد
%18.2
69
من  10افراد ف�أكرث
%26
99
اقل من  150دينار
%23.4
89
من 299-150
%20.5
78
449 -300
دخل اال�سرة ال�شهري
%16.6
63
599 -450
%14.5
51
 600دينار ف�أكرث
%100
380
املجموع الكلي
وبالن�سبة ملتغري م�ستوى تعليم الأب :معظم �أرباب الأ�رس يف جمتمع الدرا�سة م�ستواهم

التعليمي ثانوي بن�سبة  %40.2من املجموع الكلي يليهم بن�سبة و�صلت اىل � %22.4أرباب

الأ�رس احلا�صلني على �شهادة البكالوريو�س ،ثم جاءت فئة من هم م�ستوى تعليمهم �أ�سا�سي
بن�سبة  %17.9ثم فئة من هم من حملة �شهادة املاج�ستري والدكتوراه وهم قلة وال تتجاوز

ن�سبتهم عن  %10و�أقل من ذلك بن�سبة متدنية و�أقل الفئات الأميون الذين ال يتمتعون باي

م�ستوى تعليمي ال يقر�أ وال يكتب ومل تزد ن�سبتهم عن  %9.5فقط وهوالء غالبا ً ما يكونون
من �أرباب الأ�رس القدامى وال�شيوخ املعمرين حيث مل تكن فر�ص التعليم متوافرة ايامهم كما

هو حال الوقت الراهن.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وبالن�سبة حلجم الأ�رسة :يالحظ من بيانات اجلدول وحم�صلة الن�سب الواردة �أن نوعية الأ�رس

احلديثة ،حيث �شكلت ن�سبة الأ�رس التي عدد اع�ضائها من � 6-4أفراد ما ن�سبته  %37.1تليها
بن�سبة كبرية بلغت  %34.2الأ�رس التي تتكون من من � 9-7أفراد ثم تليها فئة اال�رس التي

تتكون من � 10أفراد ف�أكرث بينما تقل ن�سبة الأ�رس التي ال يزيد عددها عن � 3أفراد ف�أقل بن�سبة
ال تزيد عن  %10.5وهذه غالبا ً ما تكون �أ�رسا ً حديثة التكوين ،وتبدو هذه نتيجة منطقية لكون
جمتمع الدرا�سة هو باال�سا�س جمتمع ريفي ومن الطبيعي �أن ميتاز بحجم �أ�رسة كبري نوعا ً ما

ويعود ذلك لنمط املعي�شة ال�سائد ولطبيعة الثقافة املحافظة على االعراف واملعايري والقيم
االجتماعية ،والت�أكيد على االجناب مع ان �أعلى فئة من اال�رس يتما�شى حجمها مع معدل
متو�سط اال�رسة الأردنية العام الذي انخف�ض م�ؤخرا ً لي�صل اىل � 6أفراد.

وبالن�سبة لدخل الأ�رسة ال�شهري :تت�ضمن بيانات اجلدول رقم ( )1التوزيع الن�سبي لأفراد

عينة الدرا�سة ح�سب متغري الدخل ال�شهري للأ�رسة ،ويبدو �أن الأكرثية من الأ�رس املبحوثة
يعي�شون مب�ستويات اقت�صادية متدنية ،وهي ت�شكل الطبقة الدنيا الكادحة يف جمتمع

الدرا�سة ،والدليل �أن �أعلى فئتني من الأ�رس من ذوي الدخول ال�شهرية املتدنية ،فمن يعي�شون

بدخل �أقل من  150دينار اردين �شكلت ن�سبتهم  %26تليها فئة الأ�رس التي تعي�ش بدخل

�شهري يرتاوح ما بني  299-150دينار �أردين ون�سبتهم  %23.4بينما كانت �أقل الن�سب ومل

تتجاوز  %14.4الأ�رس التي يزيد دخلها ال�شهري عن  600دينار ف�أكرث وهي ت�شكل ن�سبة قليلة

مقارنة بغريها ،لذا ن�ستنتج �أن غالبية �أ�رس لواء الكورة تعي�ش بدخل �شهري قليل وي�ؤ�رش على
وجود م�شكالت اقت�صادية تتمثل مبحدودية الدخل وما �سيرتتب عليه.

النتائج املتعلقة بامل�شكالت التي تعانيها الأ�رسة

امل�شكالت االجتماعية والأ�رسية :يظهر من اجلدول رقم (� )2أبرز امل�شكالت االجتماعية
التي �أبدتها الأ�رس الأردنية يف جمتمع الدرا�سة تتمثل يف �صعوبة التوا�صل والتفاعل بني

�أع�ضاء الأ�رسة التي جاءت ب�أعلى تكرار وبن�سبة ( )%23.7من بني الأ�رس ،يليها م�شكالت تتعلق
بال�سكن وعدم مالئمته حجما ً وموقعا ً لأع�ضاء الأ�رسة عند  %18.7من الأ�رس ،كما تعاين
ن�سبة من اال�رس من م�شكالت تتعلق بتعليم االبناء يف املدار�س واجلامعات ،وبنف�س الن�سبة

 %15.5من اال�رس تعاين من م�شكلة العنف داخل اال�رسة الذي ي�أخذ ا�شكال خمتلفة �أغلبها
العنف اللفظي واجل�سدي والنف�سي ،الذي غالبا ً ما ميار�س على املر�أة والطفل ،ومن الكبار اىل

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

الأكرث �شيوعا ً يف جمتمع لواء الكورة من النوع املتو�سط والكبري �إذا ما قارنا ذلك باملعايري
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ال�صغار وبخ�صو�ص م�شكالت التفكك اال�رسي %12.6 ،من جمموع اال�رس املدرو�سة �أقرت بوجود

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

م�شكالت من هذا النوع و�أغلبها يرتكز يف مظاهر اخلالفات الزوجية وال�رصاعات اجليلية بني

الآباء والأبناء ،و�أقلية تتنا�سب مع حجم امل�شكلة ب�شكل عام يف املجتمع االردين العام ،عربت
عن وقوع حوادث الطالق �أما مع االزواج والزوجات �أو مع �أحد االبناء والبنات داخل البيت ،و�أقل

امل�شكالت االجتماعية حدوثا ً ال�سكن امل�شرتك ،وكذلك م�س�ألة االنحراف عند �أحد االبناء حيث
�إن املجتمع املدرو�س جمتمع قروي ريفي تقل فيه االنحرافات كاالدمان وال�رسقة واجلرمية مبختلف
ا�شكالها وجنوح االحداث وغريها مقارنة بن�سب االنت�شار يف املجتمع احل�رضي.

اجلدول رقم ()2
التكرارات والن�سب املئوية لأبرز امل�شكالت االجتماعية التي تواجهها الأ�رسة
الن�سبة
التكرار
الفقرة
الرقم
15.5%
59
العنف داخل اال�سرة ،لفظي ،ج�سدي ،نف�سي ،جن�سي.
1
12.6%
48
تفكك �أ�سري ،خالفات زوجية ،طالق �أحدهما �أو وفاته.
2
23,7%
90
�صعوبة التوا�صل والتفاعل بني �أع�ضاء الأ�سرة.
3
15.8%
60
م�شكالت التعليم.
4
18.7%
70
عدم مالئمة امل�سكن حجما وموقعا.
5
9.5%
36
ال�سكن امل�شرتك.
6
4.4%
17
االنحراف عند �أع�ضاء الأ�سرة.
7
%100
380
املجموع
امل�شكالت االقت�صادية للأ�رسة :يظهر من معطيات اجلدول رقم (� )3أن �أكرث امل�شكالت

االقت�صادية انت�شارا ً بني الأ�رس الأردنية يف جمتمع لواء الكورة تتمثل يف غالء املعي�شة وارتفاع

اال�سعار جاءت ب�أعلى ن�سبة بلغت ( )%46.3من جمموع الأ�رس املدرو�سة عينة الدرا�سة ،ويف
املرتبة الثانية عرب  %22.2من جمموع الأ�رس عن كرثة م�ستلزمات البيت والأ�رسة ومتطلبات
اع�ضائها ،ويف املرتبة الثالثة كانت معاناة الأ�رس تتمركز حول تدين دخل الأ�رسة ال�شهري ،يليها

الفقر احلالة التي جت�سد جميع الظروف ال�سابقة.

اجلدول رقم ()3
التكرارات والن�سب املئوية �أبرز امل�شكالت االقت�صادية التي تواجهها الأ�رسة
الن�سبة
التكرار
الفقرة
الرقم
5.3%
20
عدم توافر فر�ص عمل.
1
46.3%
176
غالء املعي�شة وارتفاع اال�سعار.
2
13.6%
52
تدين دخل اال�سرة ال�شهري.
3
12.6%
48
الفقر.
4
22.2%
84
كرثة م�ستلزمات البيت االقت�صادية
5
%100
380
املجموع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
امل�شكالت النف�سية للأ�رسة :يظهر من معطيات اجلدول رقم (� )4أغلب الأ�رس يف جمتمع
والتوتر وما يقارب ثلث الأ�رس �أجابت بعدم وجود م�شكالت نف�سية عندها ،و %15.3عربت عن
نق�ص وعدم توافر مراكز للإر�شاد وال�صحة النف�سية داخل جمتمع الدرا�سة .كما عربت ن�سبة

تعد لي�ست بقليلة  %10.2عن �إ�صابة �أحد �أع�ضاء الأ�رسة ب�أحد �أعرا�ض الأمرا�ض النف�سية
االكرث �شدة من تلك املظاهر ال�سابقة.

اجلدول رقم ()4
التكرارات والن�سب املئوية لأبرز امل�شكالت النف�سية التي تواجهها الأ�رسة
الن�سبة%
التكرار
الفقرة
الرقم
%39.4
150
القلق واالحباط والتوتر.
1
10.2%
39
الإ�صابة ب�أحد االمرا�ض الع�ضوية والنف�سية.
2
%15.3
58
عدم توافر مراكز للإر�شاد وال�صحة النف�سية.
3
4.7%
18
ال�شعور بالغربة والعزلة.
4
30.3%
115
ال يوجد م�شكالت نف�سية
5
%100
380
املجموع
امل�شكالت ال�صحية للأ�رسة :يبني اجلدول رقم (� )5أن اغلب امل�شكالت التي تعاين منها اال�رس
يف املجال ال�صحي يتمثل يف نق�ص يف املراكز �أو اخلدمات ال�صحية عند ( )%31.2من الأ�رس

عينة الدرا�سة ،يليها  %30.2من جمموع الأ�رس يعاين بع�ض �أع�ضائها من �آالم و�أمرا�ض ج�سدية

وع�ضوية �أو نوع من الأمرا�ض الأخرى ،وبن�سب مت�ساوية حلد كبري ال تتجاوز  %13.7من اال�رس

تعاين من م�شكالت �صحية تتعلق بعدم توفري �صحي �أو نق�ص يف االدوية و�سوء املعاجلات
التي تقدم لهم ،ون�سب قليلة اال�رس التي تعاين من امرا�ض �صحية خمتلفة بع�ضها يتعلق

باالعاقات احلركية واجل�سدية و�سمعية وب�رصية.

اجلدول رقم ()5
التكرارات والن�سب املئوية لأبرز امل�شكالت ال�صحية التي تواجهها الأ�رسة
الن�سبة
التكرار
الفقرة
الرقم
%13.7
52
عدم توافر ت�أمني �صحي لأفراد الأ�سرة.
1
%31.5
120
نق�ص يف املراكز �أو اخلدمات ال�صحية.
2
%11.2
43
�أمرا�ض حركية واعاقات ج�سدية يف الأ�سرة
3
%30.2
115
�آالم وم�شاكل ج�سدية ع�ضوية و�إلتهابات.
4
%13.2
50
نق�ص الأدوية واملعاجلات.
5
%100
380
املجموع
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جماالت امل�شكالت التي تواجهها الأ�رسة

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

اجلدول رقم ( )6يو�ضح �أكرث امل�شكالت التي تواجه الأ�رس يف جمتمع الدرا�سة ح�سب املجاالت

ككل ،ويبدو من هذه النتائج �أن جمال امل�شكالت االقت�صادية ،هي الأكرث �شيوعا ً وت�أثريا ً بن�سبة
و�صلت اىل  %28.5من جمموع الأ�رس وبالتايل تت�صدر قائمة جماالت امل�شكالت ،يليها يف املرتبة

الثانية بن�سبة  %20جمال امل�شكالت اال�رسية والزوجية ،ويف املرتبة الثالثة جمال امل�شكالت

ال�صحية بن�سبة  %16.8يليها امل�شكالت الدرا�سية والتعليمية لالبناء ،واقل الن�سب كانت
تتعلق مبجال امل�شكالت النف�سية.

الرقم
1
2
3
4
5
6
املجموع

اجلدول رقم ()6
التكرارات والن�سب املئوية لأبرز امل�شكالت التي تواجهها الأ�رسة
الن�سبة
التكرار
الفقرة
14.7%
56
امل�شكالت الدرا�سية والتعليمية للأبناء.
16.8%
64
امل�شكالت ال�صحية للأ�سرة.
28.5%
108
امل�شكالت االقت�صادية للأ�سرة.
20%
76
امل�شكالت الزوجية والأ�سرية.
8.4%
32
امل�شكالت النف�سية.
11.6%
44
�ضعف اخلدمات العامة.
%100
380

ولبيان الفروق حول نوعية امل�شكالت التي تعانيها اال�رس يف �ضوء بع�ض املتغريات

الإجتماعية كاجلن�س ،وتعليم الأب ،وحجم الأ�رسة ،والدخل ال�شهري ،مت ا�ستخدام حتليل التباين
لبيان النتائج وكانت كالأتي:

عالقة م�شكالت اال�رسة باجلن�س
اجلدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين للفروق يف جماالت امل�شكالت ح�سب اجلن�س
الداللة
درجات
قيمة (ف)
االنحراف
املتو�سط
املتغري
الإح�صائية
احلرية
املح�سوبة
املعياري
احل�سابي
0.28
2.31
ذكور
اجلندر/
0.725
148
0.124
اجلن�س
0.17
2.33
�إناث
يتبني من بيانات اجلدول رقم ( )6عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ثقة

( )%95حول جماالت امل�شكالت التي تواجه الأ�رسة يف جمتمع الدرا�سة ،تعزى اىل متغري اجلن�س،

حيث بلغت قيمة (ف) املح�سوبة ( )0.124والداللة الإح�صائية لها ( .)0.725مبعني وجود
تطابق كبري بني الذكور والأناث حول نوعية تلك امل�شكالت التي مت ح�رصها.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
عالقة م�شكالت اال�رسة مب�ستوى تعليم الأب

ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول (� )6إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى

الداللة ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات �إجابات عينة الدرا�سة تبعا ً ملتغري امل�ستوى التعليمي

للأب ،حول جماالت امل�شكالت التي تواجه الأ�رسة يف جمتمع الدرا�سة ،ا�ستنادا �إىل قيمة (ف)
املح�سوبة �إذ بلغت ( ،)1.001ومب�ستوى داللة ي�ساوي (.)0.375

عالقة م�شكالت اال�رسة بحجم الأ�رسة
اجلدول رقم ()9
نتائج حتليل التباين للفروق يف جماالت امل�شكالت ح�سب امل�ستى التعليمي للأب
الداللة
درجات
قيمة (ف)
االنحراف
املتو�سط
املتغري
احلرية الإح�صائية
املح�سوبة
املعياري
احل�سابي
0.24
2.27
من  3 -1افراد
0.24
2.32
من  6-4افراد
عدد �أفراد
0.938
145
0.137
الأ�سرة
0.15
2.29
من  9-7افراد
0.21
2.33
من  10افراد ف�أكرث
ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول رقم (� )7إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند

م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات �إجابات عينة الدار�سة تبعا ً ملتغري عدد �أفراد الأ�رسة،

ا�ستنادا �إىل قيم (ف) املح�سوبة �إذ بلغت ( ،)0.137ومب�ستوى داللة ي�ساوي ( .)0.938فال يوجد

فروق بني املبحوثني حول نوعية امل�شكالت املذكورة االقت�صادية والأ�رسية والزوجية وال�صحية
وغريها ،تعزى حلجم الأ�رسة كبرية �أو متو�سطة �أو �صغرية ،لذا جميع الأ�رس بغ�ض النظر عن

حجمها تعاين من تلك امل�شكالت املذكورة بنف�س التحديد وال�شعور واالدراك.
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اجلدول رقم ()8
نتائج حتليل التباين للفروق يف جماالت امل�شكالت ح�سب م�ستوى تعليم الأب
الداللة
درجات
االنحراف قيمة (ف)
املتو�سط
املتغري
احلرية الإح�صائية
املح�سوبة
املعياري
احل�سابي
0.16
2.36
امي
0.26
2.31
ا�سا�سي
م�ستوى تعليم
0.375
145
1.001
0.19
2.35
ثانوي
الأب
0.23
2.34
بكالوريو�س /دبلوم
0.22
2.17
ماجتري  /دكتوراه
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عالقة م�شكالت اال�رسة بالدخل ال�شهري للأ�رسة
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اجلدول رقم ()10
نتائج حتليل التباين للفروق يف جماالت امل�شكالت ح�سب الدخل ال�شهري للأ�رسة
الداللة
درجات
قيمة (ف)
االنحراف
املتو�سط
املتغري
الإح�صائية
احلرية
املح�سوبة
املعياري
احل�سابي
0.26
2.39
اقل 150
0.27
2.34
299-150
دخل الأ�سرة
0.000
145
8.209
0.18
2.36
449-300
ال�شهري
0.24
2.33
599-450
0.21
2.17
 600ف�أكرث
ت�شري النتائج الواردة يف اجلدول (� )10إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى

الداللة ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات �إجابات عينة الدار�سة حول جماالت امل�شكالت التي تواجه
اال�رسة يف جمتمع الدرا�سة ،تعود تلك الفروق الختالف دخل الأ�رسة ال�شهري ول�صالح فئات

الدخل املتدنية كما هو مبني من املتو�سطات احل�سابية يف اجلدول ال�سابق ،حيث بلغت قيمة
(ف) املح�سوبة ( )8.209والداللة الإح�صائية لها ( .)0.000وهذا ي�ؤكد لنا ق�ضية هامة مفادها

�أ ّن نوعية جمال امل�شكالت التي تواجه الأ�رسة الأردنية يف لواء الكورة تختلف باختالف دخل
الأ�رسة ال�شهري� ،إذ �أن م�شكالت الأ�رس التي تتميز بدخول مي�سورة مرتفعة ،و�إن كانت �أقل
الن�سب يف العينة ،م�شكالتها لي�ست اقت�صادية كما هو حال الأ�رس الأقل دخال ً التي يزداد

�إح�سا�سها بحجم امل�شكالت �أكرث و�أبرزها االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية.

مناق�شة النتائـج

مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�س�ؤال الأول على :ما هي �أبرز امل�شكالت االجتماعية والأ�رسية التي تعانيها الأ�رسة

االردنية يف لواء الكوره؟

�إن �أبرز امل�شكالت االجتماعية التي تعانيها الأ�رس الأردنية يف جمتمع الدرا�سة؛ تتمثل يف:

�صعوبة التوا�صل والتفاعل بني �أع�ضاء الأ�رسة وك�أن الأغرتاب بات يطرق ذوات الأفراد حتى

داخل حميطهم الأ�رسي ،يليها م�شكلة ال�سكن التي �أ�صبحت ت�ؤرق كثريا ً من الأ�رس وهذا
انعكا�س للأزمة االقت�صادية وارتفاع �أ�سعار مواد البناء كاحلديد واال�سمنت وغريها الأمر الذي

جعل كثريا ً من الأ�رس ال ت�ستطيع العي�ش يف م�سكن مالئم �أو البناء من جديد �أو م�ساعدة
�أحد االبناء على البناء� ،أما م�شكلة تعليم الأبناء يف املدار�س واجلامعات ،فتعزى �إىل ارتفاع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تكاليف الإنفاق على التعليم وزيادة الإقبال عليه من قبل الذكور واالناث ،معا ً �سيما بع�ض
املكلف �أكرث من التعليم العام.

�أما العنف داخل الأ�رسة الذي ي�أخذ ا�شكاال ً خمتلفة؛ وغالبا ً ما ميار�س على املر�أة والطفل،

فهو موجود يف جمتمع الدرا�سة لكنه �أقل من املتوقع مقارنة بالن�سب التي قد تبديها بع�ض

الدرا�سات ،التي تو�صلت �إىل وجوده بن�سب كبرية ،كتقارير �أو�ضاع املر�أة الأردنية ( )2007ومن
�أكرث مظاهر التفكك اال�رسي ،اخلالفات الزوجية وال�رصاعات اجليلية بني الأباء والأبناء ،و�أقل

امل�شكالت االجتماعية حدوثا ً ال�سكن امل�شرتك ،وهو نادر احلدوث ،كما يقل جنوح الأحداث
واالنحراف عند الأبناء ،وهذا يتفق مع بع�ض ما تو�صلت �إليه درا�سة القي�سي والعمو�ش
( )1997يف بع�ض جمتمعات الكرك ذات الطبيعة البدوية حيث الأ�رسة تعاين من بع�ض

امل�شكالت الإجتماعية ولكن طبيعتها تختلف كالطالق وتعدد الزوجات والأمية.

وجتدر الإ�شارة �أن املجتمع املدرو�س جمتمع قروي ريفي ذو ثقافة حمافظة وت�شكل �آلية

�ضبط قوية على �سلوك االفراد فتقل يف مثل هذه املجتمعات ن�سب اجلرمية واالنحرافات
مبختلف ا�شكالها مقارنة بن�سب حدوثها املرتفع يف املجتمع احل�رضي ،وهذا يعود اىل طبيعة

البنية الثقافية املتباينة؛ فالثقافة ال�سائدة يف جمتمعات الدرا�سة ثقافة ب�سيطة وحمافظة
بعك�س ثقافة املجتمعات احل�رضية املنفتحة.

مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على :ما هي �أبرز امل�شكالت االقت�صادية التي تعانيها الأ�رسة؟

يتبني من النتائج� ،أن الظروف االقت�صادية ت�شكل م�شكلة امل�شاكل للأ�رسة يف جمتمع

الدرا�سة ،وكان �أخطرها و�أكرثها انت�شارا ً غالء املعي�شة وارتفاع اال�سعار بن�سبة بلغت ()%46.3

من جمموع الأ�رس ،وحقيق ًة ت�شكل م�شكلة عامة يف املجتمع االردين ،تفاقمت ب�شكل كبري
جدا ً خالل عام  2008وزاد الطني ب ّلة �أزمة الك�ساد العاملية وانهيار البور�صة ،كما تعاين الأ�رس
من تزايد م�ستلزمات البيت ومتطلبات اع�ضائه ويف املرتبة الثالثة كانت معاناة الأ�رس تتمركز

حول تدين دخل الأ�رسة ال�شهري ،وهذا عائد اىل طبيعة مهن جمتمع الدرا�سة ،كالعمل يف
�سلك الع�سكرية� ،أو الزراعة املحدودة والرتبية وبقية املهن احلكومية الأخرى ،وحمدودية الدخل

ت�شكل ال�سمة الغالبة لها� ،إذ مل يعد عائد الفرد من هذه االعمال جمديا ً يف ظل انعكا�سات
االزمات االقت�صادية وغالء املعي�شة.
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الأ�رس لديها يف اجلامعات �أكرث من طالبني يف �آ ٍن واحد خا�صة مع االقبال على التعليم اخلا�ص
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�أما الفقر احلالة التي جت�سد �سوء الو�ضع االقت�صادي العام للأ�رس ،عالوةً عن الأزمات
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االقت�صادية الكربى التي فاقمت من امل�شكالت االقت�صادية عند �أ�رس لواء الكورة ،ف�إن معظم

الأفراد قد �أنزلقوا يف �أكرب كارثة �إقت�صادية متر على اللواء وعلى املجتمع الأردين وهي االجتار

بالبور�صة الوهمية حيث ظهر عدد من ال�رشكات التي ا�ستحوذت على ثروة وادخارات ن�سبة
كبرية جدا ً من املواطنني واال�رس يف اللواء ومل ت�ستمر عدة �شهور حتى �أطاحت احلكومة بهذه
ال�رشكات وجتارها مع مطلع �شهر  2008/9مما كان له �أثر كبري يف زيادة الو�ضع االقت�صادي

�سوءا ً لالفراد ولكثري من اال�رس التي و�صلت حالة االفال�س يف املجتمع املدرو�س.

ويف �ضوء هذه النتائج املتعلقة بامل�شكالت االقت�صادية� ،إذا ما ربطناها بنوعية امل�شكالت

الإجتماعية والأ�رسية التي تو�صلت الدرا�سة اليها ،ومل يثبت وجود م�شكالت تتعلق باجلرمية
واالنحراف عند الأ�رس وتف�شي ظواهر �سلبية �أخرى من قبيل هذا النوع كنتيجة ل�سوء االو�ضاع
االقت�صادية التي تعانيها الأ�رس كالفقر وم�ؤ�رشاته ،وهذا يتقاطع مع نتيجة النجداوي (،)2001
ويتفق �إىل حد ما مع نتائج درا�سة املعمري ()2005؛ يف حالة بالرغم من ان دافع عمل املراه

خارج البيت هو اقت�صادي وحت�سني و�ضع الأ�رسة �إال �أنه ترك م�شكالت و�آثارا ً �أخرى �سلبية.

مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

ن�ص ال�س�ؤال الثالث على :ما هي �أبرز امل�شكالت النف�سية التي تعانيها الأ�رسة؟

تو�صلت الدرا�سة بخ�صو�ص هذا املجال من امل�شكالت ،اىل �أغلب الأ�رس يف جمتمع الدرا�سة

بن�سبة و�صلت اىل  %39.4تعاين �أو بع�ض من �أع�ضائها من مظاهر القلق �أواالحباط �أوالتوتر،

وما يقارب ثلث الأ�رس مل تكن تعاين من وجود م�شكالت نف�سية عندها ،و %15.3عربت عن نق�ص
وعدم توافر مراكز للإر�شاد وال�صحة النف�سية داخل جمتمع الدرا�سة .كما عربت ن�سبة تعد

لي�ست بقليلة  %10.2عن �إ�صابة �أحد �أع�ضاء الأ�رسة ب�أحد الأمرا�ض النف�سية وال�شبيهة بهذه
الأنواع ،وجمموع هذه االمرا�ض يف هذا املجال تعزى �إىل ا�سباب خمتلفة منها الوراثي ومنها

يعود �إىل العوامل االجتماعية ومتغريات الواقع والإح�سا�س باخلطر واالو�ضاع االقت�صادية
ال�سيئة وكذلك للم�شكالت الأ�رسية التي تعانيها الأ�رسة� ،إذ لها دور يف ت�شكيل ظروف نف�سية

�سيئة لبع�ض االفراد واال�رس ويف هذا املجال ال توجد درا�سات كانت قد ركزت على درا�سة
امل�شكالت النف�سية لال�رسة االردنية.

مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع

ن�ص ال�س�ؤال الرابع على :ما هي �أبرز امل�شكالت ال�صحية التي تعانيها الأ�رسة؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
بخ�صو�ص امل�شكالت التي تعاين منها الأ�رس يف املجال ال�صحي ك�شفت الدرا�سة عن

كفاية اخلدمات ال�صحية التي يقدمها امل�ست�شفى الوحيد يف اللواء الذي يحتوي على كثافة
�سكانية عالية ،خا�صة وان  %30.2من جمموع الأ�رس يعاين بع�ض �أع�ضائها من الآم و�أمرا�ض

خمتلفة ج�سدية وع�ضوية وانواع من الأمرا�ض الأخرى ،حيث عربت ن�سبة من الأ�رس املبحوثة

�أنها تعاين من م�شكالت نق�ص يف الأدوية و�سوء املعاجلات التي تقدم لهم ،يف الوقت نف�سه
ما يقارب  %41.4من جمموع الأ�رس تعاين من امرا�ض خمتلفة وحتتاج اىل مزيد من اخلدمات

ال�صحية� .سيما هنالك درا�سات عديدة ك�شفت عن م�شكالت تتعلق بكبار ال�سن.

ولكن االختالف معها ال يوجد يف جمتمع الدرا�سة توجهات نحو �إر�سال وذهاب لكبار ال�سن

�إىل دور كبار ال�سن وامل�ؤ�س�سات االيوائية التي بد�أت تظهر يف بع�ض املدن االردنية ،وال�سبب

يعود �إىل خ�صو�صية الأهمية لرعاية كبار ال�سن يف املجتمع الريفي يف االردن وقوة املنظومة
القيمية واملعيارية والعرفية يف هذه املجتمعات الب�سيطة التي ما زالت تراعيها ،وكبري ال�سن

ال يزال يح�ضى باحرتام وتقدير من قبل من حوله.

مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س

ن�ص ال�س�ؤال اخلام�س على :هل هناك فروق يف نوعية امل�شكالت التي تعانيها الأ�رسة تعزى

�إىل اجلن�س وم�ستوى تعليم االب وحجم اال�رسة والدخل ال�شهري؟

تو�صلت الدرا�سة اىل �أن امل�شكالت االقت�صادية ،هي الأكرث �شيوعا ً وت�أثريا ً يف حياة معظم

الأ�رسة املدرو�سة ،بت�صدرها قائمة جماالت امل�شكالت ،ويعود ذلك الرتفاع م�ستويات املعي�شة
وغالء اال�سعار وازدياد اعداد االفراد يف الأ�رسة لكونه جمتمعا ً ريفيا ً ال يزال يهتم افراده يف

م�س�ألة االجناب واحل�صول على عدد من االبناء ملبي للرغبات ،كما تعزى اىل وجود تدين يف

الدخل بحيث ت�صبح اال�رسة غري قادرة على الوفاء لأهم احتياجاتها ،ويدل اي�ضا على قلة
فر�ص العمل يف اللواء ،وارتفاع ن�سب البطالة بني �أفراد هذا املجتمع الكبري بعدد �سكانه،
وال�شحيح ببنيته ،فال يوجد فيه ولو م�صنع واحد مثال ً ومغلق بجغرافيته ومنعزل ببعده عن
املراكز احليوية واملناطق احلرة واملدن الكربى ،وبعيد عن معابر وحدود الدول املجاور يكاد االنغالق

اجلغرايف ينعك�س على حياة افراده ،جمتمع ي�ضاهي عدد �سكانه �أكرث من � 100ألف ن�سمة
ويزيد وال ميثله �سوى نائب واحد يف جمل�س النواب ،ناهيكم عن �صغر م�ساحته اجلغرافية،
ومهن كثري من �سكانه يف حرفة الزراعة املحدودة والتي تعتمد على مياه االمطار ال�شحيحة،
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وكذلك على االعمال احلكومية املحدودة الدخل ،والآالف من الأ�رس تعي�ش من دعم �صندوق
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املعونة الوطنية.

يليها يف املرتبة الثانية جمال امل�شكالت الأ�رسية والزوجية ،اي�ضا ً هذا النوع من امل�شكالت

يكرث يف املجتمع املدرو�س .ا�ضافة اىل التغريات االقت�صادية املذكور وغريها عملت جمموعها
ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش ويف ت�ساند وظيفي ،على الت�أثري يف احلياة االجتماعية واال�رسية،

فكان لتلك العوامل دورا ً يف ته�شيم بع�ض من القيم والأعراف فزاد من حجم العنف اال�رسي
ومظاهر التفكك والتمزق املعياري ،منتجة حالة من ال�رصاع والتباعد يف الروى والرغبات

والتوجهات عند الأفراد اع�ضاء اال�رسة وزيادة الهوة بني الأجيال ال�سابقة والأجيال اجلديدة.

ويف املرتبة الثالثة كان جمال امل�شكالت ال�صحية لال�رسة واع�ضائها ،وهذا ما له عالقة

بالظروف االقت�صادية ال�سيئة ،وتدين الدخل مما �ساهم يف تفاقم �سوء االو�ضاع ال�صحية
لكثري من اال�رس و�أع�ضائها نتيجة عدم متكنهم من ت�أمني التكاليف املادية املطلوبة لالعتناء

بال�صحة من خالل املراجعات الدورية و�إجراء الفحو�صات الالزمة والدورية للحد من االمرا�ض

ونيل العالجات واالدوية املطلوبة .يليها امل�شكالت الدرا�سية والتعليمية للأبناء ،وكذلك وجود

م�شكلة تتعلق يف �ضعف اخلدمات العامة ،و�أقل الن�سب كانت تتعلق مبجال امل�شكالت

النف�سية .وبخ�صو�ص نتائج اختبار حتليل التباين للفروق يف نوعية تلك امل�شكالت بني اال�رس
املبحوثة ،واثر بع�ض املتغريات يف حتديدها ،خل�صت الدرا�سة �إىل االتي:

عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف نوعية امل�شكالت التي تعانيها الأ�رسة يف �شمال

االردن ،تعزى �إىل متغريات اجلن�س ،وم�ستوى تعليم االب ،وحجم الأ�رسة .مبعنى امل�شكالت التي

مت الك�شف عنها ومدى انت�شارها بني الأ�رس يتفق عليها الذكور واالناث ،وال يوجد م�شكالت
خا�صة بالذكور وم�شكالت خا�صة بالإناث ،كما هو حال جتان�س معاناة املتعلمني واملتعلمات
وعري املتعلمني واملتعلمات� ،أو ما يتعلق بحجم الأ�رسة كبرية �أم �صغرية املعاناه واحدة حيال تلك

امل�شكالت املذكورة واملرتبة ح�سب اهميتها الكامنة من خطورتها.

يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف نوعية امل�شكالت التي تعانيها الأ�رسة يف �شمال الأردن،

تعزى �إىل متغري الدخل ال�شهري لال�رسة .مبعنى هنالك اختالف يف نوعية امل�شكالت بني الأ�رس

مردها للفروق يف م�ستوى الدخل؛ فالأ�رس التي تتمتع بدخل مرتفع وبو�ضع اقت�صادي ح�سن

م�شكالتها بالت�أكيد لي�ست اقت�صادية ،كغالء املعي�شة وارتفاع اال�سعار والبطالة والفقر
كما هو حال اال�رس ذو الدخل املنخف�ض التي ثبت معاناتها بالدرجة االوىل من مثل هذه
امل�شكالت.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التو�صيات

اجلميع �أفراد وم�ؤ�س�سات ،وب�رضورة العمل من قبل خمتلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية

االهلية ،كل ح�سب دوره لالهتمام باال�رس ورعايتها وتقدمي الدعم الالزم لها من خمتلف

جماالت امل�شكالت ،كما تو�صي ب�إجراء مزيد من الدرا�سات ال�شمولية واملتخ�ص�صة ملختلف
جوانب �أف�ضل خلية يف معمار كوكب الأر�ض �شم�س الب�رشية الأ�رسة الأردنية.
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